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LEVERING OVER HELE FYN
VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDGÅEDE VARER 
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9.999.- 
SPAR 8.795.-

VISION ELEVATIONSSÆT
m/ 5 zonet pocketfjedre madras incl. tyk topmadras m/ 40 mm. 
indlæg incl. trådløs fjernkontrol m/radiobølger. Excl. ben. 
Normalpris 18.794,-

Annoncér i NU
Kulturtillæg i
Fyens Stiftstidende
– hver torsdag.

FE
RI
E Feriemagasinet 

den 11. september

Navne� 1. sektion side 14-15
Faaborg-Midtfyn�� side 10-13
Assens� side 14-17
Nordfyn� side 18-19
Middelfart� side 20-21
Nyborg� side 22-23
Kerteminde side 24-25
Svendborg�  side 26-27

Fyn rundt

Nyborg side 22-23

Faaborg-Midtfyn
side 12-13

Onsdag 24. august 2011

Kerteminde side 24-25

Da Haarder 
fik besøg fra 
Kerteminde

Beer & 
breakfast på 
bryggeriet

■■Helt roligt har han i 
adskillige år siddet og 
studeret bylivet passere 
forbi, mens den ene be-
slutning efter den anden 
er blevet taget på Råd-
huset overfor. Men Jens 
Galschiøts bronzefigur 
af H.C. Andersen og re-
sten af den tilhørende 
Fortællerbrønd er der 
ingen afklaring omkring. 
Og det er helt uforståe-
ligt for Claus Schøne fra 
Rambusch Lædervarer, 
der mener, at Fortæller-
brønden kunne blive for 
Odense, hvad Den lille 
havfrue er for Køben-
havn. (mule) 
Foto:■Andreas■Bastiansen

Brønden, der aldrig blev ...
Læs■side■4-5

Odense: Samtidig med, at 
Odense Kommune står midt 
i store opgaver med at finde 
besparelser på alle områder, 
er der råd til at sende 15 poli-
tikere og embedsmænd på en 
studierejse til New York. Pris:  
i alt 429.400 kroner.

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget - det er to udvalg 
med de samme syv politikere 

- skal på en uges studietur til 
USA sammen med otte em-
bedsmænd. Afrejse lørdag 
den 24. september.

- Vi står foran store udfor-
dringer på det sociale- og ar-
bejdsmarkedsmæssige områ-
der, som i forvejen er hårdt 
spændt for. Vi kan få inspira-
tion til nye og kloge løsninger 
ved at besøge New York, siger 

rådmand for området, Peter 
Rahbæk Juel (S).

Studierejsen skal give et 
indblik i begrebet ”resultat-
baseret styring og lederskab” 
(RBS), som de har gode erfa-
ringer med i New York.

I RBS sættes borgerens 
umiddelbare behov i cen-
trum. Og virker den første 
løsning ikke, skiftes der straks 
spor.

Målet kan være, at en bor-
ger på vej mod førtidspension 
i stedet hjælpes til delvis før-
sørgelse suppleret med kon-

tanthjælp frem for en pensi-
on, hvor borgeren udelukkes 
fra det ordinære arbejdsmar-
ked.

Servicen kan kollapse
- Vi skal omtænke hele om-
rådet og finde nye løsninger, 
ellers risikerer vi et helt kol-
laps af den service, vi kender i 
dag. Derfor er det nødvendigt 
at få nye ideer. Et enigt ud-
valg tror på, at dem kan vi få i 
New York, og at turen hurtigt 
vil have tjent sig selv ind, fort-
sætter Peter Rahbæk Juel.

Turen de i alt 15 er beregnet 
til 298.400 kr. Hertil kommer 
131.000 kr. i form af donatio-
ner til oplægsholdere, blandt 
andre en af verdens førende 
eksperter på området, David 
Hunter. Samlet pris: 429.400 
kr.

Politisk studietur til New 
York: Pris 429.400 kr.

■■Midt■i■en■sparetid:■Politisk■udvalg■og■■
embedsmænd,■15■i■alt,■af■sted■i■en■uge.■Turen■■
vil■hurtigt■betale■sig■ind,■mener■rådmand

Af Jørgen Volmer
jvo@fyens.dk

Fem skarpe til Rahbæk Juel
Læs■side■2

Assens: Varme
til Ebberup  
sender trafikken 
ud på omveje
Side 14-15

Ellemann 
i bigården


